
Grande Rio é a campeã 
do Grupo Especial do Rio

Beija Flor é vice e Viradouro fica em terceiro. Em Niterói, Folia do Viradouro é a melhor para os jurados

VENCEDORAS DO CARNAVAL FAZEM A FESTA
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Rainha da Bateria da escola de Duque de Caxias, Paola Oliveira foi um dos destaques no desfile da Grande Rio, a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Em Niterói, integrantes da diretoria da Folia do Viradouro comemoraram a vitória no Grupo A da cidade

Gustavo Domingues/Divulgação Riotur

Com três empates nas três primeiras rodadas da Série B, o Vasco tenta 
hoje, contra a Ponte Preta, em São Januário, começar uma sequência de 
resultados positivos para finalmente deslanchar na temporada.
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Varanda do
MAC recebe
exposição
A varanda do Museu de 
Arte Contemporânea de Ni-
terói abre para visitação, na 
sexta, “Hu: A Minha Alegria 
Atravessou o Mar”.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Hu: A Minha Alegria Atravessou o 
Mar” abre para visitação na sexta

ESPORTES

Desfalques 
certos no 
Botafogo
O departamento médico do 
Botafogo confirmou as le-
sões de Kanu e Barreto e am-
bos devem desfalcar o time 
no Brasileirão.

Vitor Silva / Botafogo

Zagueiro Kanu se machucou contra 
o Atlético-GO no último domingo

Daniel Ramalho / Vasco

O técnico do Vasco, Zé Ricardo, orienta o apoiador Nenê em treinamento no CT cruzmaltino

Vasco tenta iniciar arrancada

Rio revoga a 
exigência do 
passaporte
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Enel faz ação 
contra ‘gatos’ 
em Niterói
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Praias do Rio livres do barulho
Decreto do prefeito Eduardo Paes determina a apreensão de caixas de som nas areias
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CARTA DO LEITOR

Resposta ao leitor Rogério Dias
Para oferecer vagas extras à população, o Detran.RJ vem 
realizando mutirões aos sábados, em todo o Estado do 
Rio. Já foram realizados 55 mutirões aos sábados desde o 
início da atual gestão. Além disso, o departamento segue 
abrindo novas unidades. Como a do Shopping Partage, em 
São Gonçalo, que será inaugurada na manhã desta quarta-
-feira (27/4), ampliando consideravelmente a capacidade 
de atendimento na região.
Detran-RJ

Impacto viário
Passo todos os dias pelo Largo da Batalha para ir trabalhar 
e estou preocupado com o levantamento de prédios bem 
próximos aos supermercados. A região já tem um trânsito 
bem complicado e se for realizada alguma adequação 
viária acho que vai dar ruim. 
Rodrigo Carneiro

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Varanda do MAC 
estreia exposição 
A varanda do Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói 
inaugura na próxima quinta, 
às 18h, a exposição “Hu: A 
Minha Alegria Atravessou 
o Mar”. A mostra, que pode 
ser visitada a partir de sexta 
até o dia 26 de junho, visa 
promover um diálogo di-
reto entre lógicas de matriz 
africana e a arquitetura 
de Niemeyer. A seleção é 
uma extensão da pesquisa 
curatorial Marujada, de Ana 
Beatriz Almeida.

A exposição faz parte do 
cronograma do ciclo “Mo-
dernismo(s): A Semana de 
22 e Depois” e do programa 
Cultura é um Direito. Pen-
sada especialmente para a 
varanda do MAC, a mostra 
demonstra que a matriz 
africana não cultua o mar 
como um elemento passivo, 
mas como uma consciência 
superior ao próprio homem.

De terça a domingo, das 
10h às 18h. Ingresso: R$12 
(inteira). 

CULTURA

‘Clarobscuro’
Até sábado, a Casa das Artes 
Villa Real, em São Gonçalo, 
abriga a exposição “Sob o 
Clarobscuro”, composta 
por obras do artista plástico 
Bruno Silva, morador da ci-
dade há 28 anos. Na mostra, 
o artista apresenta algumas 
de suas principais obras, tra-
zendo temas da arte sacra, 
reflexões e pandemia. A vi-
sitação é gratuita e acontece 
diariamente das 9h às 21h. 
A Casa das Artes fica na Rua 
Cel. Moreira César, s/nº, Zé 
Garoto.

JAZZ – O Curta! e o Curta!On – Clube de Documen-
tários o site Tamanduá.tv.br — celebram o Dia Inter-
nacional do Jazz, em 30 de abril. O canal de televisão 
e a plataforma de streaming apresentam “Jazz”, série 
dirigida pelo cineasta americano Ken Burns, duas 
vezes indicado ao Oscar e 15 vezes ao Emmy, tendo 
ganhado até hoje cinco estatuetas desta premiação.

COLDPLAY – Devido ao enorme sucesso e gigantesca 
demanda, o Coldplay anunciou um quarto show em 
São Paulo, no dia 19 de outubro, no Allianz Parque, ten-
do também a cantora H.E.R como convidada especial. 
A venda dos ingressos começa na sexta, no site www.
eventim.com.br, a partir das 10h. Mais de 2,6 milhões 
de ingressos já foram vendidos para a turnê.

Divulgação

“Hu: A Minha Alegria Atravessou o Mar” abre para visitação na sexta

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Mostra pode ser vista até sábado na 

Casa das Artes Villa Real, em SG 

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Turismo histórico e regulamentado

Áreas, municípios ou ins-
tâncias que tenham atra-
tivos turísticos históricos 
podem ser declaradas de 
interesse turístico esta-
dual. É o que determina o 
PL 4.374/21, do deputado 
Anderson Moraes (PL), que 
a Alerj aprovou, ontem, em 
primeira discussão. O tex-
to, que ainda precisa passar 
por uma segunda discussão 

Divulgação/Alerj em plenário, declara como 
turismo histórico os locais 
onde ocorreram os grandes 
acontecimentos históricos 
no país, desde quando o 
Brasil era habitado pelos 
povos nativos, passando 
pelo período monárquico e 
republicano, aproveitando 
a potencialidade do Rio de 
Janeiro como centro histó-
rico nacional, até a mudan-
ça da capital federal para 
Brasília. “O Rio, que foi o 
centro e palco dos grandes 
acontecimentos históricos 
do país desde o período 
monárquico, carece de 
uma política no setor que 
valorize tal potencialidade 
e resgate a potência polí-
tica e histórica do estado, 
com o objetivo de fortale-
cer nossa cultura e as bases 
culturais do nosso povo”, 
afirmou Anderson.

Busca 
imediata

Cerimônia de 
posse marcada

A Alerj  aprovou, ontem, 
em discussão única, o PL 
5.373/22, do deputado Dan-
niel Librelon (REP), que 
atualiza a Lei 3.614/01, que 
estabeleceu a busca imedia-
ta de jovens menores de 16 
anos e pessoas com deficiên-
cia desaparecidos. O texto 
segue para o governador 
Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancio-
ná-lo ou vetá-lo. A comple-
mentação da norma esta-
belece que a polícia deverá 
comunicar imediatamente 
o desaparecimento aos por-
tos e aeroportos, à Polícia 
Rodoviária e às companhias 
de transporte interestaduais 
e internacionais, fornecendo 
todos os dados necessários 
à identificação do desapare-
cido. “Ainda existem vários 
problemas que precisam 
ser resolvidos para tornar o 
processo de busca e locali-
zação mais eficaz”, declarou 
Librelon.

A nova Diretoria do Insti-
tuto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM), do 
Núcleo de Niterói, vai to-
mar posse no próximo dia 
6 de maio, às 15 horas, em 
cerimônia que será reali-
zada no plenário Brígido  
Tinoco da Câmara Muni-
cipal. Na ocasião, serão 
empossados a presiden-
te Christiane Barbosa, os  
vice-presidentes Felipe 
Fernandes e Marysol Sa-
lustiano, e os advogados 
militantes em Direito das 
Famílias e Sucessões. Sem 
fins lucrativos, o IBDFAM 
é uma entidade que desen-
volve e divulga o conheci-
mento sobre o Direito das 
Famílias, reunindo entre 
seus membros advogados,  
assistentes sociais, defen-
sores públicos, desembar-
gadores, promotores e pro-
curadores de justiça, juízes, 
psicanalistas, psicólogos e 
estudantes.

POR JEFFERSON LEMOS

Em busca de uma cadeira na Alerj

O ex-secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Es-
peciais de São Gonçalo, 
Douglas Ruas, lança ama-
nhã sua pré-candidatura 
a deputado estadual, du-
rante evento, às 18h, no 
Clube Esportivo Mauá, 

Divulgação em São Gonçalo. Lide-
ranças do Partido Liberal 
(PL) como o governador 
Cláudio Castro, o pre-
feito Capitão Nelson e o 
deputado federal e líder 
da bancada na Câmara 
dos Deputados, Altineu 
Côrtes estarão presentes. 
“Depois de um ano e três 
meses como secretário de 
Gestão, onde tive a opor-
tunidade de contribuir em 
diversas conquistas para 
a nossa cidade, sigo em 
outro desafio, em busca 
de um mandato na As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Meu principal objetivo é 
trabalhar em propostas 
para que São Gonçalo e as 
cidades vizinhas exerçam 
um papel de protagonis-
mo no estado”, disse Dou-
glas Ruas.

Ganime participa de evento na FGV

O deputado federal e pré-
-candidato ao governo do 
Estado do Rio pelo NOVO, 
Paulo Ganime, participa 
hoje, as 10h, no auditório 
da Fundação Getúlio Varas 

Divulgação (FGV) do evento “Inclusão 
Previdenciária e o futuro da 
proteção social no trabalho 
digital”. Ganime vai falar 
sobre as novas formas de 
trabalho na era digital, as 
questões previdenciárias 
relacionadas e a prote-
ção à liberdade de escolha 
dos profissionais, dentro 
do painel “Mercado de 
Trabalho nas Plataformas 
no Brasil” O evento tem 
transmissão ao vivo pelo 
canal da FGV no Youtube. 
No painel estão previstas 
as participações dos pa-
lestrantes Felipe Daud, 
head de políticas públicas 
do iFood; Pedro Nery, eco-
nomista e consultor do Se-
nado Federal; e Clemente 
Ganz Lúcio, assessor do 
Fórum da Centrais Sindi-
cais; com moderação de 
Benjamin Miranda Tabak, 
coordenador da Escola de 
Políticas Públicas e Gover-
no da FGV.

Panorama RJPanorama RJ

O relator da Comissão Es-
pecial da Alerj criada para 
acompanhar e fiscalizar os 
desdobramentos da tragédia 
em Petrópolis, deputado 
Marcus Vinícius (PTB), dis-
se que não vai desistir de 
dar satisfações à população 
mesmo após o “bolo” dado 
pelos secretários municipais 
convocados para prestar 
esclarecimentos, que não 
compareceram à última au-

diência pública. Uma nova 
convocação, desta vez, reali-
zada pela Câmara Municipal, 
foi marcada para a próxima 
segunda (2). O presidente da 
Comissão, Rodrigo Amorim, 
e demais membros, Marcelo 
Dino, Rosane Felix e Adriana 
Balthazar realizaram esta 
semana uma vistoria técni-
ca nas áreas mais atingidas 
pelas chuvas e locais de doa-
ções da Prefeitura.

Após ‘bolo’, nova convocação
Divulgação

A Secretaria de Trabalho e 
Renda adquiriu, recente-
mente, uma carreta para a 
oferta dos serviços da Casa 
do Trabalhador e do Sine, 
de forma itinerante, para 
a população fluminense. 
Equipada com 13 guichês 
de atendimento, a Unidade 
Móvel tem capacidade para 
atender mais de 300 pessoas 
por dia. Segundo o secretário 

Patrique Welber ela vai per-
correr o Estado do Rio com 
ações sociais para levar os 
serviços da Setrab para todo 
Estado, entre eles, a inter-
mediação de mão de obra, 
a orientação sobre carteira 
de trabalho digital e segu-
ro-desemprego, o cadastro 
no aplicativo Mais Trabalho 
RJ e o apoio à construção de 
currículos.

Trabalhador terá atendimento móvel
Divulgação
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Em uma verdadeira batalha por décimos, a agremiação de Caxias foi a grande campeã do Grupo Especial

Grande Rio fatura o carnaval
A Grande Rio é a campeã do 
carnaval do Rio do Grupo 
Especial, pela primeira vez 
em sua história. Com o enre-
do Fala, Majeté! Sete Chaves 
de Exu, a escola obteve nota 
269,9.

Em segundo lugar, ficou 
a Beija-Flor. Com o enredo 
Empretecer o Pensamento 
é Ouvir a Voz da Beija-Flor, 
a escola obteve nota 269,6.

A terceira posição foi ocu-
pada pela Viradouro, com o 
enredo Não há Tristeza que 
Possa Suportar Tanta Alegria. 
A escola teve nota 269,5. Na 
quadra da Vermelho e Bran-
co do Barreto, a expectativa 
se transformou em orgulho 
com o terceiro lugar e a agre-
miação volta para encantar 
a Avenida no Sábado das 
Campeãs.  

A quarta colocação coube 
à Vila Isabel, com o enredo 
Canta, Canta, Minha Gente! 
A Vila é de Martinho, com 
269,3. A quinta posição ficou 
com a Portela, com Igi Osè 
Baobá, com nota 269,2. O 
sexto lugar coube ao Salguei-
ro, com o enredo Resistência, 
a escola obteve nota 268,3. As 
seis primeiras colocadas vol-
tam no desfile das campeãs, 
no próximo sábado (30).

As demais posições fica-
ram com a Mangueira, em 
sétimo, com 268,2; a Mocida-
de, em oitavo, também com 
268,2, mas atrás pelo critério 
de desempate; a Unidos da 
Tijuca, em nono, com 267,9; 
a Imperatriz Leopoldinense, 
em décimo, com 266,9. A 

Paraíso do Tuiuti ficou em 
décimo-primeiro, com 266,4. 
E a São Clemente, em déci-
mo-segundo, com 263,7, foi 
rebaixada e disputará o pró-
ximo carnaval na Série Ouro.

Por não ser feriado, a 
apuração atraiu um público 
menor que nos anos anterio-

res. Ainda assim, torcedores 
de todas as escolas se fizeram 
presentes nas arquibanca-
das, com faixas e bandeiras. 
Até um cartaz em memória 
da menina Raquel Antunes, 
morta em um acidente com 
carro alegórico, foi levado 
por um torcedor

Em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, a 
quadra da Grande Rio ficou 
pequena para os milhares de 
torcedores, que comemora-
ram o título inédito.

Série Ouro - Na Série 
Ouro a grande campeã foi o 

Império Serrano. A escola de 
Madureira obteve nota 269,9 
e volta a elite do carnaval em 
2023. A Porto da Pedra ficou 
em segundo lugar com 269,5. 
Já as duas representantes de 
Niterói, a Sossego se mante-
ve na Série Ouro com 269,2 e 
a Cubango foi rebaixada e se-

gurou a lanterna com 267,8.

SP - A escola de samba 
Mancha Verde foi a vencedo-
ra do carnaval de São Paulo. 
Em segundo lugar ficou a 
Mocidade Alegre e, em ter-
ceiro, a Império de Casa Ver-
de. A apuração das notas do 
desfile das escolas de samba 
ocorreu na tarde desta terça-
-feira (26) no Sambódromo 
do Anhembi, na zona Norte 
da capital paulista.

A disputa pelo título do 
carnaval paulistano foi acir-
rada. As quatro escolas de 
samba melhores classifi-
cadas (Mancha Verde, Mo-
cidade Alegre, Império da 
Casa Verde e Tom Maior) 
terminaram a apuração com 
mesma nota: 269,9 pontos. O 
título foi decidido no critério 
de desempate: o quesito 
Comissão de Frente, em que 
a Mancha recebeu quatro 
notas dez. 

As escolas de samba Co-
lorado do Brás e a tradicio-
nal Vai-Vai, as duas com 
as menores notas - ambas  
com 269,1 pontos- foram 
rebaixadas para o Grupo de 
Acesso.

Com um desfile 
quase perfeito, 
a escola obteve 
nota 269,9 e 
soltou o grito de 
campeão

Gabriel Monteiro/Divulgação Riotur

A Grande Rio empolgou a Avenida e quem perdeu terá a oportunidade de ver o desfile campeão no próximo sábado, no Desfile das Campeãs, no Sambódromo

SG faz desmonte de 
rocha no Porto Velho
Numa ação integrada entre 
equipes da Secretaria de 
Conservação, Defesa Civil, 
Subsecretaria de Parques 
e Jardins e Secretaria de 
Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais, foi realizada 
a retirada de uma rocha 
que apresentava risco para 
moradores, pedestres e 
motoristas que passam pela 
Rua Martins Baião, no Porto 
Velho.

A rocha, que pesa cerca 
de cinco toneladas, apre-
sentava rachadura de 50 
centímetros e estava às 
margens da via pública. A 
solicitação chegou atra-
vés do Colab, plataforma 
colaborativa onde os gon-
çalenses podem enviar seus 
pedidos de serviço.

“Estamos atuando com 
toda a cautela que o pro-
cesso exige para promover a 
liberação das áreas obstruí-
das, mas, principalmente, 
garantindo a segurança da 
população. Esse foi um pe-

dido que chegou através do 
Colab e prontamente envia-
mos equipes da Prefeitura 
para avaliar as condições 
da rocha”, disse o secretá-
rio de Conservação, Edson  
Leal. 

Para garantir a segu-
rança da população, a área 
foi isolada em um trecho 
de quase um quilômetro 
do entorno da rocha e os 
moradores foram orienta-
dos a manter distância do  
local.

“Eu moro aqui há mais 
de 30 anos, essa pedra sem-
pre esteve aí. Mas não era 
rachada. Com o tempo, 
começou a rachar e ficamos 
com medo de um acidente”, 
disse Luiz Alberto Boaven-
tura, de 73 anos.

De acordo com o subse-
cretário de Defesa Civil, co-
ronel Fernando Rodrigues, 
este tipo de ação de miti-
gação foi possível graças ao 
trabalho em conjunto das 
equipes.

Niterói: Enel fiscaliza ligações 
clandestinas até sexta-feira
A Enel Distribuição Rio rea-
liza, até sexta-feira (29), a 
operação Energia Legal em 
Niterói. O projeto visa com-
bater as fraudes e os furtos 
de energia e conscientizar 
a população dos riscos e 
prejuízos desta prática. Uma 
força-tarefa com equipes de 
inspeção, em parceria com 
a Polícia Civil, vai fiscalizar 
e retirar as ligações clandes-
tinas. 

Durante a operação, os 
moradores de Niterói tam-
bém terão acesso a diversas 
ações da Enel Rio por meio 
de uma unidade móvel de 
atendimento localizada a 
cada dia nos seguintes bair-
ros: Jurujuba, Pendotiba, 
Itaipu e Engenho do Mato. 
Nessa unidade, os clientes 
poderão solicitar vários ser-

viços, como segunda via de 
conta e troca de titularidade, 
bem como parcelamentos de 
dívidas.   

Ao longo da ação, a Enel 
Distribuição Rio também 
disponibilizará dicas de se-
gurança e de consumo cons-
ciente de energia. Além dis-
so, a distribuidora oferecerá 
informações e atendimento 
para o cadastro na Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
(Baixa Renda), programa do 
Governo Federal que oferece 
descontos na conta de ener-
gia de até 65% em relação 
à tarifa residencial normal. 
O cliente também poderá 
efetuar o cadastro e realizar 
a troca de lâmpadas incan-
descentes e/ou fluorescentes 
por até duas lâmpadas de 
LED.   

Denúncias - As ligações 
irregulares podem causar 
curtos-circuitos e sobre-
carga na rede elétrica, oca-
sionando interrupção no 
fornecimento de energia. 
Os clientes que quiserem 
denunciar o furto de energia 
podem fazê-lo pela internet: 
https://www.enel.com.br/, 
pelo aplicativo Enel Rio ou 
pelo 0800 280 0120. Não é 
necessário se identificar.

Colorindo com Energia 
- A Enel também realizará o 
projeto Colorindo com Ener-
gia, para pintura do muro 
da Subestação Zona Sul, no 
Largo da Batalha. Segundo 
a empresa, o local receberá 
artes ligadas ao combate ao 
furto de energia e segurança 
com a rede de energia.

Unidade móvel nos bairros

Dia 27 (quarta-feira)
Local: Praça do Largo da 
Batalha
Horário: 8h30 às 17h
Endereço: Rua Jornalista Silva 
Thomé 779, Pendotiba

Dia 28 (quinta-feira)
Local: Avenida Central Ewer-
ton Xavier 1129, Itaipu
Horário: 8h30 às 17h
Referência: esquina com a 
Rua Professor Angeolina Pe-
trópolis

Dia 29 (sexta-feira)
Local: Praça do Engenho do 
Mato
Horário: 8h30 às 16h
Endereço: Avenida Irene Lo-
pes Sodré , Engenho do Mato
Referência: em frente ao mé-
dico da saúde.

Força-tarefa da empresa vai ‘caçar gatos’ pela cidade com ajuda da polícia

Folia do Viradouro conquista o Carnaval de Niterói
A escola de samba Folia da Vi-
radouro é a grande campeã do 
Grupo A do Carnaval de Niterói. 
Com o enredo sobre o bairro 
de Jurujuba, a agremiação 
teve a maior pontuação após 
a apuração realizada no Clube 
Canto do Rio, no bairro de São 
Domingos. Em segundo lugar, 
ficou a Alegria da Zona Norte, 
e a Magnólia Brasil chegou na 
terceira colocação. A apuração 
foi transmitida ao vivo pelas 
redes sociais da Prefeitura de 
Niterói: @niteroipref (Insta-
gram) e @PrefeituraMunicipal-
deNiteroi (Facebook)

As 10 escolas do Grupo A 
fizeram a alegria dos foliões 
no sábado (23), no Caminho 
Niemeyer. O espaço foi um 
diferencial do Carnaval de Ni-
terói. O Caminho Niemeyer foi 
transformado em uma arena 
com arquibancada para 5 mil 
pessoas. Foi montada uma 
arena com formato em “U”, 

na qual as escolas entraram, 
desfilaram e saíram pelo mes-
mo local por onde entraram. A 
entrada do público foi gratuita. 

O secretário municipal de 
Participação Social e presidente 
da Comissão de Carnaval da 
Prefeitura de Niterói, Ander-
son Pipico, classificou como 
“memorável” o primeiro desfile 
na cidade após dois anos de 
pandemia da Covid-19.

“Fiquei muito feliz por par-
ticipar desta grande festa de-
pois de dois anos de pandemia. 
Criamos uma grande estrutura 
no Caminho Niemeyer e pu-
demos oferecer segurança e 
conforto para os sambistas, 
público e todos que participa-
ram de uma forma geral”, disse 
Anderson Pipico.

“Trabalhamos para fazer 
um belíssimo carnaval. Quan-
do ficamos sabendo que o 
carnaval seria no Caminho 
Niemeyer, sabíamos que  

 Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Folia do Viradouro fatura o título do Carnaval de Niterói no primeiro ano de desfiles no Caminho Niemeyer

teríamos que fazer um carnaval 
ainda mais grandioso. Esse 
novo espaço foi uma conquista 
muito grande para as escolas 
da cidade. Não precisamos ir 
para nenhum outro lugar. O 
carnaval de Niterói é maravi-
lhoso e nós tivemos o apoio 
que precisávamos”, afirmou 
Marcelo Serpa, vice-presidente 
da campeã Folia do Viradouro.

Consulta pública - Além da 
apuração oficial dos jurados, 
a Prefeitura promoveu uma 
consulta pública on-line para 
escolher a melhor agremiação 
de cada grupo (A, B e C). Esta 
foi a primeira vez na história 
do Carnaval niteroiense que 
houve votação popular para 
a escolha das melhores agre-
miações. As vencedoras da 
consulta popular foram Sabiá 
(Grupo A), Império de Arariboia 
(Grupo B) e Império de Chari-
tas (Grupo C).
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TOMÉ

Dom José Francisco*

Infelizmente, pouco se 
sabe da biografia dele. 

O apelido que ele ganhou, 
Dídimo, na forma gre-
ga, significa “gêmeo”, e 
provém do ato dele di-
zer: “Vamos também nós 
morrermos com ele” (João 
11,16). Não por ele, vejam 
bem, mas com ele: quase 
um ideal gemelar!

Isso nos revela a persona-
lidade ímpar de um extre-
mista com uma enorme 
devoção ao Senhor. 

Quando foi considerada a 
ameaçava real de morte, 
caso Jesus voltasse à Ju-
déia, Tomé declarou a frase 
acima citada. Por um 
lado, parece ser a de 
um pessimista, que só 
espera a des-
graça. Quem 
diria! A mes-
ma declara-
ção mostra 
sua aptidão 
a estar com 
o  S e n h o r, 
onde quer 
q u e  s e j a . 
Lembrem-se 
de eles esta-
rem às beiras 
da condena-
ção de Jesus: 
aquele, defi-
nitivamente, não era 
um momento propício 
para declarar lealdade. 
E ele declarou!

Então, como entender seu 
sumiço nas horas finais? 
Como entender o sumiço 
de todos os outros que 
desapareceram, inclusive 
Pedro?

Ah, as escolhas do Mestre!

Já quase no eclipse da his-
tória, Tomé demonstrou 
dúvidas acerca do próprio 
discipulado: “Senhor, não 
sabemos para onde vais; 
como podemos conhecer 
o caminho?” Na verdade, 

esse era um sentimento de 
todos os outros. Acontece 
que Tomé tinha a língua 
solta e pôs a questão em 
pratos limpos.

Após a ressurreição, Jesus 
se manifesta aos dis-

cípulos, e quem es-
tava ausente? Tomé! 
E quando os outros 

lhe contaram 
que Jesus ha-
via estado ali, 
q u e m  n ã o 
acreditou? 
Claro, Tomé! 
De caráter 
pessimista, 
ele precisa-
va de provas 
t a n g í v e i s 
para crer: ver 
e tocar.

Mas esse não 
ser ia  tam-

bém o nosso mais 
secreto desejo? Não 
daríamos tudo para 
estar lá, naqueles 

oito dias depois? 

Dizem que o incrédulo 
Tomé pregou o Evangelho 
na Índia e na Síria. Foi lon-
ge, nosso Tomé!

Nisso, bem poderíamos 
imitá-lo. Bem poderíamos 
ir longe, também, por nos-
sa fé!

Tomé se parece muito com 
a gente. Não acham?

De caráter 
pessimista, ele 
precisava de 

provas tangíveis 
para crer: 

ver e tocar.
Mas esse não 
seria também 
o nosso mais 

secreto desejo?

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

O ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro foi 
conduzido à Superinten-
dência da Polícia Federal 
em Brasília, depois que 
uma arma de fogo dele 
disparou acidentalmen-
te, na segunda-feira (25), 
no Aeroporto Internacio-
nal Juscelino Kubistchek.

Ribeiro explicou que 
tudo aconteceu enquan-
to ele separava, na pasta 
de documentos, a arma 
do carregador. 

Ainda segundo o de-
poimento, Ribeiro, “com 
medo de expor sua arma 
de fogo publicamente 
no balcão”, tentou retirar 
a munição dentro da 
pasta, quando ocorreu o 
disparo.

Ex-ministro 
armado

Presidente da Câmara diz que não vai abrir mão dessa competência

Lira reitera que decisão sobre 
cassação cabe ao Congresso
O presidente da Câmara, de-
putado Arthur Lira (PP-AL), 
reiterou ontem (26) que 
cabe ao Congresso Nacional 
a decisão sobre cassação  
de mandato de parlamen-
tares.

“O Supremo Tribunal Fe-
deral tem a competência 
para julgar, o presidente da 
República tem a competên-
cia para conceder graça ou 
indulto, a Câmara e o Se-
nado têm que decidir sobre 
mandato parlamentar”, disse 
Lira, informando que este é 
o entendimento da asses-
soria jurídica da Câmara. O 
presidente da Câmara disse 

que não vai “abrir mão” des-
sa competência constitucio-
nal das duas Casas de cassar 
o mandato de deputados 
federais e senadores.

Arthur Lira tem defendi-
do o posicionamento após 
a condenação do deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) a 8 anos e 9 meses 
de prisão, além de multa, 
pelos crimes de tentativa 
de impedir o livre exercício 
dos Poderes e coação no 
curso do processo. Silveira 
também foi condenado com 
a perda do mandato e a sus-
pensão dos direitos políticos  

após o fim dos recursos, 
penas que podem tornar o 
parlamentar inelegível tem-
porariamente.

Indulto - Após conde-
nação pela Suprema Corte, 
o presidente Jair Bolsonaro 
concedeu indulto a Silveira 
ao considerar como “prer-
rogativa presidencial para 
concessão de indulto indivi-
dual é medida fundamental 
à manutenção do Estado de-
mocrático de direito” e que 
“a liberdade de expressão é 
pilar essencial da sociedade 
em todas as suas manifesta-
ções”.

Moraes: Silveira pode ficar 
inelegível mesmo com indulto
O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexan-
dre de Moraes determinou 
ontem (26) que a Corte pode 
analisar se o indulto pre-
sidencial ao deputado Da-
niel Silveira (PTB-RJ) está de 
acordo com a Constituição 
e que o ato não deve livrar 
o parlamentar da inelegibi-
lidade.

“Apesar de o indulto ser 
ato discricionário e privativo 
do chefe do poder Executivo, 
a quem compete definir os 
requisitos e a extensão desse 
verdadeiro ato de clemência 
constitucional, a partir de 
critérios de conveniência e 
oportunidade, não constitui 
ato imune ao absoluto res-
peito à Constituição Federal”, 
escreveu Moraes em despa-
cho na ação penal em que 
Silveira foi condenado.

O ministro reforçou que “o 
Poder Judiciário tem o dever 
de analisar se as normas con-
tidas no decreto de indulto, 
no exercício do caráter dis-
cricionário do presidente da 

República, estão vinculadas 
ao império constitucional”.

Moraes destacou que a 
constitucionalidade do de-
creto de indulto presidencial 
será analisada em ações de 
descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF) relata-

das pela ministra Rosa Weber, 
que ontem abriu prazo de dez 
dias para Bolsonaro se mani-
festar acerca do ato.

Para o ministro, contudo, 
está claro que Silveira, mes-
mo com o perdão de pena 
pelo presidente da Repúbli-

ca, deve se tornar inelegível 
em razão da Lei da Ficha  
Limpa.

“Ressalte-se, ainda, que, 
dentre os efeitos não alcança-
dos por qualquer decreto de 
indulto está a inelegibilidade 
decorrente de condenação 
criminal em decisão profe-
rida por órgão judicial cole-
giado”, escreveu o ministro.

No despacho, Moraes de-
terminou a juntada do decre-
to de indulto presidencial aos 
autos da ação penal contra o 
deputado. Ele ordenou que 
a defesa se manifeste em 48 
horas sobre o ato e também 
explique uma série de des-
cumprimentos de medidas 
cautelares por parte do par-
lamentar.

Por força de decisão do 
relator, Silveira encontra-se 
obrigado a utilizar, por exem-
plo, a tornozeleira eletrônica, 
sendo proibido de deixar sua 
residência em Petrópolis sem 
autorização judicial, a não 
ser para exercer seu mandato 
em Brasília.

Ministro determinou que Corte do STF pode analisar perdão presidencial
Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Ministro Alexandre de Moraes disse que ato deve respeitar a Constituição 

Imunização contra c-19 não precisa ser comprovada para entrada em local fechado

Rio revoga a exigência de 
comprovação de vacinas
A cidade do Rio de Janeiro 
revogou a exigência da com-
provação de vacina contra 
a covid-19 para acesso e 
permanência em locais fe-
chados, como academias 
de ginástica, piscinas, cen-
tros de treinamento, clubes, 
estádios, vilas olímpicas, 
cinemas, teatros, circos, 
salas de concerto, museus, 
recreação infantil, pontos 
turísticos e feiras comerciais. 
A determinação está no De-
creto nº 50.672, publicado 
ontem (26) no Diário Oficial 
do Município.

A cobrança do passaporte 
vacinal foi anunciada em 27 
de agosto do ano passado e 
passou a valer no dia 15 de 
setembro. Na segunda-feira 
(25), o Comitê Especial de 
Enfrentamento da Covid-19 
(CEEC) do município, conhe-
cido como Comitê Científico, 
recomendou que a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
suspenda temporariamente 
a cobrança.

A norma publicada on-
tem revoga os decretos nº 
49.894, de 1º de dezembro de 
2021 e o artigo 1º, do Decreto 
Rio nº 50.308, de 7 de março 
de 2022, que estipulavam as 
restrições e determinavam 
que o passaporte deixaria de 
ser exigido apenas quando a 
cidade atingisse o índice de 

70% da população maior de 
18 anos vacinada com a dose 
de reforço.

O índice atingido no mo-
mento é de 62,4%, mas o 
decreto considera que a 
situação epidemiológica 
atual “aponta para a ma-
nutenção do cenário de es-
tabilidade, com queda do  
número de casos leves, casos 
graves e óbitos” no municí-
pio.

Situação epidemiológica 
- De acordo com os dados da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, o registro de novos casos 
de covid-19 está abaixo de 
100 na média móvel de sete 
dias desde o dia 7 de abril. 
Nas últimas 24 horas foram 
lançados no sistema 22 casos 
graves da doença e 12 óbitos. 
Na média móvel, o indicador 
de óbitos está abaixo de cinco 
casos desde março.

No momento, 10 pessoas 
estão internadas com a doen-
ça na rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS) da cidade, o 
que corresponde a 0,2% do 
total de internações.

Vacinação - A segunda 
dose de reforço, que começou 
a ser aplicada no dia 4 em ido-
sos acima de 80 anos, começa 
a atender hoje (27) também o 
público a partir dos 70 anos. 
A partir do dia 4 de maio po-
dem tomar o reforço extra as 
pessoas a partir de 65 anos e 
quem tem 60 anos ou mais 
pode comparecer aos postos 
a partir de 11 de maio.

A vacinação mais atrasada 
é a das crianças de 5 a 11 anos. 
Ainda faltam 24% dessa faixa 
receber a primeira dose, o que 
representa a estimativa de 133 
mil crianças. Do total, 222,5 
mil já receberam as duas do-
ses da imunização contra a 
covid-19 e 204,4 mil tomaram 
a primeira dose.

Marcelo Piu/Divulgação

Passaporte da vacina deixou de ser exigido em locais abertos e fechados

Praias do Rio ficam 
‘sem som na caixa’
O uso de caixas de som 
nas praias não é permitido 
na capital do Rio de Janei-
ro. Um decreto do prefeito 
Eduardo Paes, publicado 
na edição de ontem (26) do 
Diário Oficial do Município, 
dá “efetividade à proibição 
legal de utilização de caixas 
de som ou quaisquer meios 
de amplificação sonora nas 
praias da Cidade do Rio de 
Janeiro”.

O decreto determina 
ainda a apreensão dos equi-
pamentos pela Guarda Mu-
nicipal do Rio no caso de 
descumprimento. O reco-
lhimento será formalizado 
com a emissão de Termo de 
Retenção de Equipamento 

Sonoro (TRES) e deverá ser 
objeto de resolução.

A exceção é para o uso 
dos equipamentos de am-
plificação sonora exclusiva-
mente para a promoção de 
atividades desportivas ou 
de lazer devidamente au-
torizadas pela Prefeitura do 
Rio. Caixas de som também 
são permitidas em eventos 
autorizados pelo município 
em áreas públicas e particu-
lares no município do Rio de 
Janeiro.

O objetivo do decreto é 
tornar eficazes as medidas 
de controle e fiscalização 
das fontes de poluição so-
nora nas praias e parques 
da cidade.

Determinação 
foi publicada 
em decreto. 
Recomendação 
havia sido feita 
por Comitê

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Praias do Rio sem barulho por decreto: som só para eventos e esporte
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Rio registra o menor número 
de assassinatos em décadas
Número de homicídios dolosos chega ao menor patamar no estado em 31 anos, diz levantamento do ISP

No primeiro trimestre deste 
ano, o Estado do Rio apresen-
tou os menores números de 
homicídio doloso dos últimos 
31 anos. Entre janeiro e março 
de 2022 foram 760 vítimas, re-
presentando uma diminuição 
de 18% quando comparado 
com o mesmo período do ano 
passado. O indicador também 
registrou queda no mês de 
março, de 18%.

Outros crimes contra a vida 
também tiveram reduções ex-
pressivas no primeiro trimestre, 
como o roubo seguido de morte 
(latrocínio). O indicador caiu 
mais da metade em três meses 
no estado - foram 14 vítimas 
em 2022, contra 32 em 2021. 
Esse também foi o menor valor 
para o período desde 1991. A 
letalidade violenta - que inclui 
homicídio doloso, lesão cor-
poral seguida de morte, roubo 
seguido de morte e morte por 
intervenção de agente do es-
tado - recuou 23%, também o 
menor valor para os três meses 
desde 1991. Já as mortes por in-
tervenção de agente do estado 
apresentaram diminuição de 
30% no período.

“Mais uma vez os crimes 
contra a vida batem recorde de 
redução, alguns apresentando 
o menor resultado em mais de 
30 anos. Isso é consequência 
do trabalho que vem sendo 
realizado pelas polícias Civil e 
Militar, com reforço do Segu-

rança Presente. Trabalhamos 
para alcançar redução em todos 
os indicadores, mas a vida é o 
bem maior e preservá-la é prio-
ridade do nosso governo”, disse 
o governador Cláudio Castro.

Nos crimes contra o patri-
mônio, os roubos de rua (roubo 
a transeunte, roubo em coletivo 
e roubo de aparelho) tiveram 
queda de 24%, registrando o 

menor valor para o trimestre 
desde 2006, com 14.499 casos. 
Os roubos de veículo e de carga 
também registraram diminui-
ção em três meses, de, respec-
tivamente, 16% e 5%.

“Os resultados positivos da 
segurança pública estadual não 
são triviais. Além dos crimes 
contra a vida, que estão atingin-
do regularmente os melhores 

números, os crimes contra o 
patrimônio seguem o mesmo 
caminho. Os dados só reforçam 
a importância de um trabalho 
integrado entre as polícias”, afir-
mou a diretora-presidente do 
Instituto de Segurança Pública, 
Marcela Ortiz.

Principais indicadores:
- Homicídio doloso: 760 

vítimas nos três primeiros me-
ses do ano de 2022 e 256 em 
março - este foi o menor valor 
para o trimestre e para o mês 
desde 1991. Na comparação 
com 2021, o indicador registrou 
redução de 18% em relação ao 
acumulado do ano e também 
em relação ao mês.

- Letalidade violenta (homi-
cídio doloso, roubo seguido de 
morte, lesão corporal seguida 
de morte e morte por inter-
venção de agente do estado): 
1.099 vítimas nos três primeiros 
meses do ano de 2022 e 386 em 
março - estes foram os menores 
valores para o mês e para o acu-
mulado desde 1991. Na com-
paração com 2021, o indicador 
registrou redução de 23% em 
relação ao acumulado do ano 
e de 21% em relação ao mês.

- Morte por intervenção de 
agente do estado: 318 mortes 
nos três primeiros meses do 
ano de 2022 e 123 em março. 
Na comparação com 2021, o 

indicador registrou redução de 
30% em relação ao acumulado 
do ano e de 22% em relação ao 
mês.

- Roubo de carga: 1.054 
casos nos três primeiros me-
ses do ano de 2022 e 342 em 
março - este foi o menor valor 
para o mês e para o acumulado 
desde 2013. Na comparação 
com 2021, o indicador registrou 
redução de 5% em relação ao 
acumulado do ano e redução de 
14% em relação ao mês.

- Roubo de rua (roubo a 
transeunte, roubo de aparelho 
celular e roubo em coletivo): 
14.499 casos nos três primeiros 
meses do ano de 2022 e 5.168 
em março - este foi o menor 
valor para o mês e para o acu-
mulado desde 2006. Na com-
paração com 2021, o indicador 
registrou redução de 24% em 
relação ao acumulado do ano 
e redução de 18% em relação 
ao mês.

- Roubo de veículo: 5.776 
casos nos três primeiros me-
ses do ano de 2022 e 2.146 em 
março - este foi o menor valor 
para o mês desde 2011 e para 
o acumulado desde 2012. Na 
comparação com 2021, o indi-
cador registrou redução de 16% 
em relação ao acumulado do 
ano e redução de 9% em relação 
ao mês.

 Entre janeiro 
e março foram 
760 mortes, 
representando 
uma diminuição 
de 18%

Divulgação

Governador Cláudio Castro atribuiu parte da redução dos crimes ao Programa Segurança Presente 

São Gonçalo terá 
novas viaturas
A Secretaria de Ordem Pú-
blica de São Gonçalo terá 
novos reforços para ampliar 
o patrulhamento pelo mu-
nicípio. Durante reunião no 
Palácio Guanabara, nesta 
segunda (25), o prefeito 
Capitão Nelson, juntamen-
te com o novo secretário 
de Ordem Pública, capitão 
Wellington Candido Morei-
ra Junior, através de uma 
parceria firmada com o 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, garantiram o 
envio de dez motocicletas e 
uma van, que auxiliarão nas 
ações de rondas da Opera-
ção São Gonçalo Presente. 

Com a concessão dos 
novos equipamentos, as 
atuações de patrulhamen-
to pelas áreas urbanas da 
cidade serão intensificadas 
através do programa São 
Gonçalo Presente. As dez 
motos serão entregues den-
tro de 15 dias ao município. 
A van, que será utilizada 
nas ações de rondas, já foi 
entregue na base da se-
cretaria na tarde da última 
segunda-feira. 

O prefeito afirmou que 
a chegada das novas moto-
cicletas irá contribuir para 

a redução dos índices de 
criminalidade. Para o secre-
tário de Ordem Pública, os 
novos equipamentos serão 
fundamentais para otimizar 
a atuação do São Gonçalo 
Presente pelas ruas.

“Com as viaturas vamos 
conseguir ganhar mais ca-
pilaridade no policiamento, 
abrangendo mais áreas em 
São Gonçalo. As motocicle-
tas darão mais versatilidade 
ao policiamento devido ao 
trânsito, contribuindo para 
o incremento da sensação 
de segurança dos mora-
dores. A aquisição desses 
equipamentos foi possível 
por intermédio do prefeito 
Capitão Nelson, que conse-
guiu trazer para o municí-
pio mais essa conquista na 
área da segurança pública”, 
disse o secretário.

 Renan Otto/Divulgação

Secretário diz que motos serão importantes devido ao trânsito

STJ nega recurso e mantém 
Flordelis atrás das grades

Por unanimidade, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) manteve ontem 
(26) a prisão da ex-deputada 
federal Flordelis, acusada de 
participação no assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em junho de 2019. 
Flordelis será julgada pelo júri 
popular no dia 9 de maio.

O tribunal julgou um re-
curso em habeas corpus pro-
tocolado pela defesa contra a 
decisão da Justiça de Niterói 
que decretou a prisão da ex-
-deputada em 13 de agosto do 
ano passado, dois dias após 
a cassação do mandato pela 
Câmara dos Deputados.

Durante o julgamento, o 
advogado Rodrigo Faucz, re-
presentante de Flordelis, afir-
mou que o caso é midiático e 
que a polícia e o Ministério Pú-
blico realizaram um “lincha-

mento moral” da ex-deputada.
A defesa alegou diversas 

nulidades no processo, como 
a falta de alegações finais e a 
ausência de justificativas para 
as qualificadoras da decisão 
de pronúncia que levou o caso 
ao júri popular e à acusação 
de homicídio triplamente 
qualificado.

Rodrigo Faucz disse que 
a prisão não tem fundamen-
tação e defendeu medidas 
cautelares diversas da prisão.

“Não há como se fazer 
Justiça, como se ter um jul-
gamento justo, por conta de 

uma versão exagerada, criada 
pela acusação, comprada pela 
mídia, sem sequer ter o julga-
mento em primeira instância”, 
afirmou.

A ex-parlamentar e mais 
oito acusados respondem 

ao processo pela morte de 
Anderson do Carmo, que foi 
executado a tiros após chegar 
à residência na companhia de 
Flordelis.

Júri - Devido ao número de 
réus, duas sessões do júri serão 
destinadas para o julgamento 
do caso. Em 9 de maio, além de 
Flordelis, também serão julga-
das sua filha biológica Simone 
dos Santos Rodrigues; a neta, 
Rayane dos Santos Oliveira; e 
a filha afetiva Marzy Teixeira 
da Silva.

Na sessão de 12 de abril, 
serão julgados o filho biológico 
de Flordelis, Adriano dos San-
tos Rodrigues; os filhos afetivos 
André Luiz de Oliveira e Carlos 
Ubiraci Francisco da Silva e o 
ex-PM Marcos Siqueira Costa 
e sua esposa Andrea Santos 
Maia.

Ex-deputada vai ser julgada pelo júri popular no próximo dia 9 de maio

Empreendimento é considerado vital para o desenvolvimento do estado

Macaé recebe a licença de 
instalação da Unidade Gás

O Governo do Rio de Janeiro, 
através do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), entregou, 
ontem (26), para a Prefeitura de 
Macaé, a licença de instalação 
da Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN) do 
Terminal Portuário de Ma-
caé (Tepor). A etapa cumpre 
mais uma fase obrigatória do 
processo de implantação do 
empreendimento.

“O Tepor é uma peça chave 
para o desenvolvimento do 
estado, pois irá englobar ativi-
dades portuárias, industriais e 
logísticas, em atendimento à 
crescente demanda de supri-
mentos da cadeia de óleo e gás 

na região Norte Fluminense. A 
implantação do terminal pre-
vê investimentos privados de 
quase R$ 8 bilhões, a geração 
de mais de 5 mil empregos 
diretos e 20 mil indiretos, além 
do potencial aumento de arre-
cadação de impostos”, afirma 
o governador Cláudio Castro.

Quando estiver em opera-
ção, a UPGN terá capacidade de 
processamento de 60 milhões 
m³/dia de gás natural.

“A instalação da UPGN no 
Tepor é estratégica. Este será 
um importante vetor para atra-
ção de indústrias intensivas de 
gás natural”, avalia o secretário 
de Desenvolvimento Econô-

mico, Energia e Relações In-
ternacionais, Cássio Coelho. 
O empreendimento, segundo 
o presidente do Inea, Philipe 
Campello, cumpre as exigências 
de sustentabilidade inerentes a 
projetos desse porte, associan-
do a conservação da biodiver-
sidade com o desenvolvimento 
econômico do Estado. “É mais 
um passo para a nossa segu-
rança energética e uma opor-
tunidade para demonstrar que 
é possível proteger o meio am-
biente e impulsionar a atividade 
produtiva quando se executa 
políticas públicas ambientais 
com responsabilidade técnica”, 
acrescentou Campello.

O governador Cláudio 
Castro vai inaugurar, 
hoje (27), um posto de 
atendimento do De-
tran.RJ no município 
de São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana. O 
novo posto tem capaci-
dade para oferecer 100 
vagas por dia para cada 
serviço. 

Castro ainda visi-
tará as obras de asfal-
tamento na Avenida 
18 do Forte, no bairro 
Mutuá. A intervenção  
faz parte do Programa 
Asfalto Presente, uma 
parceria entre o Go-
verno do Estado, atra-
vés do DER-RJ, com a 
Prefeitura de São Gon-
çalo.

Detran: novo 
posto em SG

Ao todo, cidade 
terá mais 
10 motos e 
uma van no 
patrulhamento 
nas ruas

Fernando Frazão / Agência Brasil

Flordelis teve a prisão decretada em 

agosto do ano passado

Flordelis é 
acusada de 
participação na 
morte do marido
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Palmeiras 
encara o 
Emelec no 
Equador
O Palmeiras vai  até o 
Equador pelo seu próxi-
mo compromisso na Taça 
Libertadores da América. 
Hoje, a equipe enfrenta 
o Emelec, às 21 horas (de 
Brasília), no Estádio Geor-
ge Capwel.

O embate é válido pela 
terceira rodada da fase de 
Grupos. Com seis pontos 
até então, o Alviverde lide-
ra o Grupo A. Seu adversá-
rio da noite aparece como 
segundo colocado, com 
dois somados. Deportivo 
Táchira e Independiente 
Petrolero vêm na sequên-
cia com uma unidade.

O início do Palmeiras 
na Libertadores é grandio-
so. Em apenas dois jogos, 
o time tem saldo de 11 
gols. A primeira goleada 
aconteceu diante do De-
portivo Táchira, fora de 
casa, por 4 a 0. Depois, o 
show foi dentro do Allianz 
Parque contra o Petrolero, 
que saiu derrotado por 
8 a 1.

A delegação palmei-
rense vem de uma dura 
sequência de três partidas 
no Campeonato Brasilei-
ro, em que Abel Ferreira 
escalou força máxima. 
Tanto nos empates com 
Goiás e Flamengo quanto 
na vitória sobre o Corin-
thians, o treinador não 
preservou seus titulares.

Os únicos desfalques 
do Verdão são o zaguei-
ro Luan, que segue se 
recuperando de lesão, 
e o volante Jailson, que 
recentemente rompeu 
o ligamento cruzado do 
joelho direito.

Sem vencer ainda na Série B, time cruzmaltino quer mudar de página

Vasco quer iniciar 
arrancada contra a Ponte

Daniel Ramalho / Vasco

Preparado fisicamente, o apoiador chileno Carlos Palácios deve finalmente estrear hoje com a camisa cruzmaltina  

O Vasco volta a 
campo na noite 
desta quarta-fei-
ra com um único 
objetivo: vencer 
a Ponte Preta e 
afastar a crise do 

clube. O duelo contra a equipe 
paulista em São Januário, váli-
do pela quarta rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
marcado para às 21 horas (de 
Brasília), está sendo encarado 
como uma decisão.

Em três rodadas, o Cruz-
maltino só conseguiu empates 
e, com três pontos na tabela, 
aparece na 15ª colocação. A 
proximidade do Z-4 assusta 
e incomoda uma equipe que 
entrou na competição como 

uma das favoritas e com a 
missão de conquistar o acesso 
à Série A.

O clima entre a torcida e o 
time está azedando e o técnico 
Zé Ricardo sofre forte pressão. 
Uma derrota contra a Ponte 
pode deixar o time na zona do 
rebaixamento e sem técnico.

Ontem, torcedores organi-
zados foram no CT do clube e 
conversaram com a comissão 
técnica e jogadores. O zaguei-
ro Anderson Conceição disse 
que o encontro foi positivo.

“Teve uma reunião aqui, 
bastante positiva, (a torcida) 
veio nos cobrar e também 
nos apoiar. Estão fechados 
conosco. O torcedor sabe que 
vivemos outro momento, ou-
tra fase”, afirmou.

Com uma vitória, um em-
pate e uma derrota, a Ponte 
soma um ponto a mais que o 
Vasco e aparece na 11ª colo-
cação. O time chega animado 
após o triunfo sobre o CRB-AL 
no último sábado, no Moisés 
Lucarelli, que o fez subir oito 
posições na tabela.

Se depender do retros-
pecto do confronto em São 
Januário, a torcida vascaína 
pode ficar esperançosa. Em 20 
partidas oficiais no estádio, o 
Vasco só perdeu para a Ponte 
Preta uma vez. Isso aconteceu 
no Brasileirão de 2015, ano em 
que o Cruzmaltino foi rebaixa-
do para a Série B pela terceira 
vez. Nos outros 19 jogos, foram 
11 vitórias do Vasco e oito 
empates.

Diegos podem deixar 
Flamengo em breve

Kanu e Barreto 
desfalcam o Bota

O Flamengo 
v e m  t r a b a -
lhando para 
a p e r f e i ç o a r 
s e u  e l e n c o 
para o restante 

da temporada. Contratou o 
goleiro Santos e o zagueiro 
Pablo e dificilmente vai 
manter o meia Andreas 
Pereira.

Mas outras mudanças 
podem acontecer e atingir 
dois veteranos: o goleiro 
Diego Alves e o volante 
Diego Ribas. Os dois reno-
varam contrato até o fim do 
ano. Mas podem sair antes, 
apesar de os dirigentes do 
clube não falarem aberta-
mente.

O goleiro tem 36 anos 

O técnico Luís 
C a s t r o  n ã o 
recebeu boas 
notícias no Bo-
tafogo ontem. 
Ele ficou sa-

bendo que perdeu o zagueiro 
Kanu e o volante Barreto para 
os próximos jogos do Glorio-
so no Campeonato Brasileiro. 
Os dois tiveram lesões cons-
tatadas após a realização de 
exames.

Kanu deixou o duelo con-
tra o Atlético-GO, empate por 
1 a 1 no domingo passado, 
em Goiás, ainda no primeiro 
tempo. O jogador reclamou 
de dores na parte posterior 
da coxa esquerda.

O caso de Barreto envolve 
uma mialgia na coxa direita. O 

e com a chegada de Paulo 
Sousa foi barrado para que 
Hugo assumisse o posto. 
A contratação de Santos 
praticamente encerra a 
possibilidade dele ficar na 
Gávea depois de dezembro 
de 2022, quando encerra 
seu contrato.

Com vínculo até a mes-
ma data de Alves, Ribas tem 
37 anos e também não é 
titular absoluto. O jogador 
também pode ser incluído 
em alguma negociação ou 
ser liberado caso encontre 
uma outra equipe.

A saída de ambos pode-
ria reduzir a folha salarial e 
facilitar a ida do Flamengo 
ao mercado em busca de 
outros reforços.

jogador se lesionou na vitória 
de 3 a 0 sobre o Ceilândia pela 
Copa do Brasil.

Luís Castro deve optar 
pelo argentino Victor Cuesta 
na vaga de Kanu na partida 
do próximo domingo, às 11h 
(de Brasília), no estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro (RJ), 
pela quarta rodada do Brasi-
leirão. Já Barreto era consi-
derado reserva. Luís Oyama 
e Patrick de Paula devem ser 
os titulares do setor contra o 
time gaúcho.

Barreto e Kanu também 
devem ficar fora do clássico 
contra o Flamengo, no dia 
8 de maio. Mas a informa-
ção não foi confirmada pelo 
departamento médico do 
Glorioso.

Esportes


